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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

HÚSVÉTRA
HANGOLÓDVA
VÁSÁR A PIACON,
HÚSVÉTHÉTFÕ A SKANZENBEN
 Több húsvéti, illetve húsvétra
hangoló program is várja az érdeklõdõket a következõ napokban. A nemrégiben felépült Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon április
9–16-ig húsvéti vásárral készülnek. Kézmûves portéka, húsáru,
méz, sajt, csokoládé, húsvéti tojások, kerámiák és dekorációk
egyaránt kaphatóak lesznek.
A szervezõk kiállítással és különféle kulturális programokkal készülnek.
(Folytatás a 3. oldalon.)

HÚSVÉTI SÜTINAP
A SCHNEIDER ELECTRICBEN
 A Schneider Hock János úti üzemében április 8-a az idén nem
csak egy átlagos péntek volt. A cég közel 600 dolgozója közösen ünnepelte a húsvét közeledtét a „Sütinap” névre keresztelt eseményen.
A munkatársak különbözõ finomságok közül válogathattak a munkaközi
szünetekben, és tudták az édességeket közösen elfogyasztani egy-egy jó
hangulatú beszélgetés mellett. A Sütinapon mindenki megtalálta a számára legfinomabb édességet, hiszen még a glutén- és laktózérzékeny kollégákról sem feledkezett meg a cég. A dolgozók örültek a meglepetésnek.
„Jó volt látni a meglepetés örömét munkatársaim arcán. Nem sejtették,
hogy süteményekkel várjuk õket már a mûszakkezdéskor, nagyon örültek,
feldobta a napjukat. Valljuk, hogy az ilyen apróságok is formálják a közösséget, márpedig a jó közösség, a cégkultúra tesz egy munkahelyet vonzóvá, olyan hellyé, ahol érdemes és jó dolgozni!” – mondta Horváth-Zólyomi
Henrietta (képünkön.)

2022. április 12.

A TARTALOMBÓL
 Diákközgyûlés változatos javaslatokkal
(2. oldal)

 Se áldozat, se elkövetõ ne legyen!
(4. oldal)

 Koncentráció magánkiadásban
(5. oldal)
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Közélet

DIÁKKÖZGYÛLÉS VÁLTOZATOS JAVASLATOKKAL
JELKÉPES HATALOMÁTVÉTEL A VÁROSHÁZÁN
 Két év kihagyás után újra megrendezésre került a Zalaegerszegi Városi Diáknapok, mely a hagyományos városházi hatalomátvétellel vette kezdetét. A városi diákönkormányzat tagjai, Szabó
Levente diákpolgármester vezetésével április 6-án reggel vették
át jelképesen a hatalmat Balaicz Zoltán polgármestertõl.
– pet –

szegi Városi Diákönkormányzat
(ZVDÖK) közgyûlésére került sor.
A fiatalok ezt követõen a díszte- A tanácskozást követõ sajtótájérembe vonultak, ahol a Zalaeger- koztatón elhangzott: nyolc fontos

elõterjesztésük volt, melyekhez a
városvezetés segítségét kérik.
Szeretnének egy állandó irodát a
ZVDÖK számára. Javasolták,
hogy ZegErõpróba néven legyenek rendszeres vetélkedõk a diákok között, a hatékonyabb kapcsolattartás érdekében találkozókat
bonyolítanának le az egyes iskolákkal, ezenkívül minden évben

KITÜNTETÉSEKRÕL IS DÖNTÖTTEK

megrendeznék a városi
diákbált.
Szabó Levente elmondta: a további javaslatok között szerepelt egy „offline”
klubhelyiség kialakítása,
ahol egy kávé vagy tea mellett lehet társasjátékozni,
beszélgetni, illetve szeretnék, ha a városi diákheteknek minden évben része lenne egy
bûnmegelõzési program. A fiatalok
annak is örülnének, ha a város további üres falfelületeire kerülhetnének street art alkotások, és ha az
önkormányzat a környezettudatos-

ság jegyében újrahasznosított papírokat használna. Mindezeken túl
szociális kérdések, a kulturális,
mûvészeti élet bõvítésének lehetõségei és ökológiai témák merültek
fel a közgyûlésen.

ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

 A legfontosabb közgyûlési döntésekrõl tartott sajtótájékoztatót
Balaicz Zoltán polgármester. A múlt heti testületi ülésen 23 napirendi pontot tárgyalt a képviselõ-testület.
– V. Zs. –
A város idei évi költségvetését
februárban fogadták el, a büdzsé
stabil, kiszámítható gazdálkodást
tesz lehetõvé hitel felvétele nélkül,
kellõ mozgásteret biztosítva az idei
beruházásokra, fejlesztésekre. A
2022-es kezdõ fõösszeg 63,6 milliárd volt, ami február óta tovább
emelkedett, 251 millió forint érkezett még, így 63,89 milliárdra nõtt.
Több ciklussal korábban alapította meg a közgyûlés a Zalaegerszeg Innovációs Díja kitüntetést,
amellyel évente két cég munkáját
lehetett elismerni. A díj elnevezése
már nem fedi a valós tartalmat, hiszen nem csak innovációs, hanem
gazdaságfejlesztési eredmények
alapján is átadásra kerültek ilyen
kitüntetések. Ezért az elnevezése
megváltozik Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért díjra – fogalmazott Balaicz Zoltán.
A polgármester szólt arról, hogy
218 millió forintos beruházással
épült meg a Galamb utca helyén a
ZTE Aréna mellett az új 100 férõhelyes parkoló. Ez hosszú távon a
múzeumi és turisztikai fejlesztéseket fogja kiszolgálni, de a testület
egyelõre ingyenesen használhatóvá tette. Ugyanakkor a Batthyány
utca 1. számú ház elõtt négy térköves parkoló bekerült a fizetõs
övezetbe.

Andráshida és Hatház városrészek mellett helyezkedik el az a
110 hektáros terület, ahol egy
nem nyilvános repülõtér mûködik.
A város jelentõs gazdaságfejlesztési programjához kapcsolódva a
Dronemotive drónkutatási és fejlesztési kompetenciaközpont valamint a Közép-Európai Kutatóbázis, Veszélyhelyzeti Reagálási
Egység és Támogató Központ
összesen közel 20 milliárd forintos beruházással a volt andráshidai repülõtéren kapna helyet,
200 új munkahelyet biztosítva. A
központ újabb jelentõs eleme lehet a zalai megyeszékhelyen zajló kutatásoknak, fejlesztéseknek,
innovációs beruházásoknak. Biztosítja azt is, hogy a repülõtér területén belföldi kisgépeket és helikoptereket tudjanak fogadni. Továbbá megmaradhat az eddigi
légisport és repülõnap szervezése.
Döntés született arról, hogy a
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetõi feladataival továbbra is – a 2022–2027
közötti idõszakra – Ladányi Ibolyát, az eddigi igazgatót bízza meg
a testület.
Az MLSZ 90 százalékos támogatású pályázatot hirdetett a korábban megépített mûfüves pályák
felújítására. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a csácsbozsoki

és az andráshidai pályák felújítására, a 10 százalékos önrész (2,5
millió forint) rendelkezésre áll a
költségvetésben. A megújult Kvártélyház épületében mûködött
hosszú ideig egy népmûvészeti
bolt, amely a Helyi Termék Piac
megnyitásával megszüntette mûködését. A megüresedett üzlethelyiségben könyvesbolt és ajándéktárgybolt nyílik.
Eltûnik a Petõfi utca 13. számú
romos ingatlan, a helyén az új tulajdonos társasházat kíván építeni. Ez érinti az ott mûködött
Charity Shop adományközpontot
is, amelynek költöznie kell. A tárgyalások eredményeképpen az
adományközpont a Kispest utca
11. alá költözik.
Május 13-án ünnepli Zalaegerszeg a város napját, 775 éves a
város nevének elsõ, 1247-es írásos említése. Ekkor kerülnek átadásra a legmagasabb rangú városi kitüntetések. A testület döntése alapján posztumusz díszpolgári címben részesül Czobor Mátyás,
aki 18 éven keresztül, 1918–1936
között volt Zalaegerszeg polgármestere, ezzel õ a leghosszabb
ideig regnáló, választás útján pozícióba került városvezetõ. Az idei
évben az önkormányzat mellszobrot is állít Czobor Mátyásnak a Május 1. ligetben.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címet kap dr. Szalontai Tibor
urológus fõorvos és dr. Szalai Zoltán traumatológus fõorvos, a Szidónia-díj alapítója.

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁT ELLENÕRIZTÉK
MÉG MINDIG SOKAN NEM KÖTIK BE MAGUKAT

nemcsak lakott területen, hanem
azon kívül sem. A biztonsági övet
pedig azért találták fel, hogy védjen. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett balesetek sajnos azt mutatják, hogy enyhébb lett volna a
sérülés foka, vagy éppen nem végzõdtek volna halálesettel a karambolok, ha a jármûvezetõk, illetve az
utasok bekötötték volna magukat.
Az ellenõrzés a gyermekbiztonsági
rendszerre is kiterjed. Ezzel nincs
különösebb baj, hiszen a gyerekülésre a szülõk nagyobb figyelmet
fordítanak. Az ülésmagasító hasz-

Balaicz Zoltán polgármester a
diákok javaslataira úgy reagált:
olyan elõterjesztések, ötletek fogalmazódtak meg, melyek vállalhatók a város számára. Keresik
az állandó iroda és a klub helyszínét és azokat a tûzfalakat is, amiket kidekorálhatnak az ügyes kezû fiatalok. Erre akár a Liszt-iskola tornatermének fala is alkalmas
lehet. Az erõpróba-vetélkedõ
helyszínéül pedig az új Alsóerdei
Sportcentrum is szolgálhat.
A diákok munkáját több felnõtt
segíti. Jó kapcsolatot ápolnak például a humánigazgatási osztálylyal, valamint Németh Gáborral, a
Zalaegerszegi
Egyetemisták
Egyesületének vezetõjével, aki reméli, hogy a mostani fiatalok a jövõjüket is megtalálják majd a városban.

AZ ÚJRATERVEZÉS IDÕSZAKA JÖN
ÉRTÉKELTE A VÁLASZTÁS EREDMÉNYEIT A DK
 Sajtótájékoztatón értékelte a választások eredményeit a Demokratikus Koalíció (DK) helyi szervezete, valamint dr. Csidei
Irén, az ellenzéki összefogás közös országgyûlési képviselõjelöltje.
Mint azt Keresztes Csaba, a
DK választókerületi elnöke, kampányfõnök elmondta: vidámabb
sajtótájékoztatót szerettek volna
tartani, de ki kell mondani, hogy
helyben is és országosan is vereséget szenvedtek. Arra számítottak, hogy ha szûken is, de lehetséges a kormányváltás, vagy legalább szûkül az olló, és kiegyenlítettebb viszonyok lesznek az Országgyûlésben. Bár az ellenzék
tisztességes kampányt folytatott

és tisztességesen helytállt, mégsem ez történt. Úgy látják, hogy az
egypártra szabott választási rendszerben és a hazai egyoldalú médiaviszonyok közepette nem sikerült a változást elérni.
A választókerületi elnök szerint
ráadásul a kormány és a kormánypárt, vagyis az állam és a Fidesz
kampánya, kommunikációja teljesen összefonódott, míg az ellenzéki szövetség jelöltjei jóval kevesebb lehetõséget kaptak. A következõ hetek, hónapok az elemzésrõl, a történtek értékelésérõl szólnálatának is megvannak a KRESZ nak majd, a jövõbeni stratégiát ezt
által elõírt szabályai. Itt is fontos a követõen lehet kialakítani. Kereszrögzítés. Az üléspozíció akkor a
megfelelõ, ha a jármû biztonsági
övét a gyerek törzse elõtt, a vállövnél úgy lehet átvezetni, hogy az
nem vágja a nyakat. Ahogy a gyerekülés, úgy az ülésmagasító
használata is kötelezõ. Sajnos
vannak negatív tapasztalataink, hiszen sok jármûvet állítunk meg,
amelyben hátul ugrálnak a gyerekek a két ülés között.
Az egész megyére kiterjedõ ellenõrzés során a bukósisak használatát is vizsgálták a rendõrök a
segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál. Az övhasználat
mellõzéséért mindenki maga felel
a jogszabály szerint, kivéve a 14
év alatti gyermekek. A mulasztóknál helyszíni bírság lett a vége.

tes Csaba az ellenzéki összefogás
pártjainak, aktivistáinak és dr.
Csidei Irén jelöltnek megköszönte
az elmúlt hónapok kitartó munkáját.
Dr. Csidei Irén hozzátette: a
kudarc és a csalódás ellenére
örül, hogy részt vehetett a kampányban. A felkérést azért vállalta, mert hitt benne, hogy elõsegítheti a változást. Most is azt gondolja, hogy a jó oldalon állnak, de
nem egyforma esélyekkel szállhattak harcba. Az is látszik, hogy
az elmúlt tizenkét évben nem sikerült egy olyan ellenzéket felépíteni, aki méltó ellenfele lehet a
kormánypártnak. A választás
eredményének nem örül, ám hiszi, hogy fel lehet ebbõl állni. Most
az újratervezés idõszaka következik – fogalmazott.

 Rövid idõ alatt négy autót is megállítottak a zalaegerszegi
rendõrök az Alsóerdei úton, mert a sofõrök nem kötötték be magukat, pedig a KRESZ immár 46 éve (1976. január 1-jétõl) írja elõ
a legfontosabb passzív védõeszköz, a biztonsági öv használatát.
– AL –
Soós Szabolcs rendõr alezredes, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti
osztályának vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy az Európai
Közlekedésrendészeti Szervek

Hálózata (ROADPOL) 2022. április 4–10. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenõrzést, amelyhez a magyar
rendõrség is csatlakozott.
– Szomorú tapasztalatunk az,
hogy még mindig nagyon sokan
nem használják a biztonsági övet,
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Aktuális

A MI HAZÁNK FÖLDSZINTI LAKÁSBETÖRÉSEK GYERMEKORVOS KERESTETIK

A PARLAMENTBEN

 A Mi Hazánk Mozgalom az országgyûlési választásokon 6,3
százalékot ért el, így hat képviselõvel bejutott a Parlamentbe.
Az eredményeket értékelve tartott sajtótájékoztatót Farkas Attila a mozgalom helyi szervezetének elnöke és Kiss Ferenc
megyei elnök.

Elhangzott: az eredményen
látszik, hogy van igény a programjukra, folytatják a megkezdett munkát még nagyobb lendülettel. Farkas Attila hangsúlyozta: az a 320 ezer ember, aki rájuk
voksolt, nem egykori Jobbik-szavazó.
Kiss Ferenc a Mi Hazánk
egyéni képviselõjelöltje megköszönte a rá adott szavazatokat
és jelezte, mivel van már mögötte parlamenti párt, még nagyobb
súllyal fogja programjukat képviselni az önkormányzati munkájában. A Mi Hazánk a nemzet
hangja, a nemzet lelkiismerete –
mondta.
***
A 25 megyei jogú város öszszehasonlításában a Fidesz–
KDNP a listás szavazatokat tekintve Zalaegerszegen kapta a
legtöbb voksot: 53,04 százalékkal. A második helyen Sopron áll
52,41, harmadik helyen pedig
Szombathely 52,23 százalékkal.
(A legkevesebbet Szegeden
ért el a koalíció, a szavazatok
39,56 százalékával.)

RAVASZ TRÜKKÖKET ALKALMAZTAK

 A Zalaegerszegi Járásbíróság 2022. április 1. napján ítéletet hozott azon férfiakra, akik üvegtörõ kalapács segítségével jutottak
be 22 sértett lakásába, és közel 9 millió forintos kárt okoztak.
A vádlottak 2020 elején az ország különbözõ városaiban – többek között Gödöllõn, Nagykanizsán, Siófokon, Dunaújvárosban,
Komáromban, Egerben – lakásokba törtek be. Az elkövetési helyeket találomra választották ki, elsõsorban könnyen megközelíthetõ
földszinti, magasföldszinti lakásokba mentek be, ahonnan készpénzt,
mûszaki cikkeket, ékszereket tulajdonítottak el. A helyszíneket megfigyelték és ha világítást, illetve
mozgást nem észleltek, az ablakon
vagy az erkélyajtón egy üvegtörõ
kalapáccsal lyukat ütöttek, a nyílászárót egy bottal kinyitották, majd
bementek a lakásba. A bejárati ajtóhoz egy bútort tettek vagy belülrõl bezárták, hogy ezzel elkerüljék
a véletlenszerû rajtaütést. A férfiak
az ellopott készpénzt és a lopott
tárgyak értékesítésébõl származó
bevételt egymás között egyenlõ
arányban elosztották. Négy esetben csak rongálási kárt okoztak,
mert megzavarták õket vagy az ingatlan lakatlan volt.
A vádlottak a 22 sértettnek közel
három hónap leforgása alatt kb. 8
millió forint lopási és kb. 790.000
forint rongálási kárt okoztak.
A Zalaegerszegi Járásbíróság
2022. április 1. napján hozott ítéletében bûnösnek mondta ki a vádlottakat társtettesként elkövetett
lopás bûntettében. Az I. rendû és

a IV. rendû vádlottakat 17 rendbeli, a II. rendû vádlottat 16 rendbeli,
a III. rendû vádlottat 15 rendbeli,
az V. rendû vádlottat 9 rendbeli, a
VI. rendû vádlottat pedig 3 rendbeli elkövetésben találta bûnösnek.
Az I–IV. rendû vádlottakat, mint
társtetteseket bûnösnek találta 5
rendbeli lopás vétségében is,
melybõl 4 kísérleti szakban maradt, továbbá az V. rendû vádlottat
3 rendbeli lopás vétségének kísérletében, mint társtettest. (A bíróság a II. rendû és a III. rendû vádlottakat egy-egy vádpont alól felmentette.)
Ezért a bíróság az I. rendû vádlottat 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte és 5 évre eltiltotta a
közügyek gyakorlásától. A II. rendû vádlottat 4 év börtönbüntetésre
ítélte, 1 év 6 hónapra eltiltotta a
közúti jármûvezetéstõl, valamint 4
évre a közügyek gyakorlásától. A
III. rendû vádlott 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott és 4 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától,
míg a IV. rendû vádlottat 4 év börtönbüntetésre ítélte és ugyanennyi
idõtartamra eltiltotta a közügyek
gyakorlásától. Az V. rendû és a VI.
rendû vádlottakat 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektõl való
eltiltásra ítélte.
A bíróság enyhítõ körülményként értékelte az I–V. rendû vádlottaknál, hogy bûnösségüket beis-

LÁTÁSELLENÕRZÉS A GYERMEKOTTHONBAN
SZEMÜVEG IS JÁR HOZZÁ AJÁNDÉKBA

 Második alkalommal látogatott el a Magyar Látszerész Szövetség
„Láss, hogy õk is láthassanak!” pilot programjával Zalaegerszegre.
Ezúttal a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonába
látogattak el, ahol helyi szemorvosok 37 ott élõ gyermek látását ellenõrizték. Szükség esetén (ajándék)szemüveget is felírtak.
– A. L. –
Prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere a város dísztermében tartott sajtótájékoztatón videóüzenetében méltatta a „fontos és hiánypótló kezdeményezést”. Mint mondta, a program elnevezése olyan együttmûködést takar, amelyben a civil, a
politikus, a mûvész és az orvos
minden lehetõségét mozgósítja
egy közös ügyért, a gyermekotthonokban, nevelõszülõi hálózat-

helyen a város és a zalaegerszegi
tankerület biztosítja.
Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Szövetség elnöke a hazai
optikai szakma nevében köszönetét fejezte ki a támogatásért. Mint
mondta kiváló, elhivatott, segítõkész szakemberek dolgoznak a
szakmában, amelynek ez az országos méretû pilot program az
eredménye.
A sajtótájékoztatón Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, Balaicz Zoltán, Zalaeger-

Horváth Veronika nevelõ, Vágó Zoárd Olivér és dr. Barta Ágnes

ban élõ gyerekek látásáért. Az
idõben elvégzett látásellenõrzéssel és a megfelelõ optikai korrekció biztosításával hozzájárulnak a
gyerekek optimális testi és lelki
fejlõdéséhez, olyan problémákat
is ellensúlyozva, mint a diszlexia
és a diszgráfia.
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg
Központ elnöke azt hangsúlyozta,
örömmel álltak a kezdeményezés
mellé, amely nemcsak egy komoly
látásvizsgálat, de szemüveggel is
ellátják a rászoruló gyerekeket.
Ennek költségét itt a megyeszék-

szeg polgármestere, valamint Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltségének igazgatója is méltatta a kezdeményezést.
Az ötlet Pali Róberttõl, a Magyar Látszerész Szövetség korábbi alelnökétõl származik. Jelenleg
tiszteletbeli alelnök, valamint Vonyarcvashegy polgármestere. Elmondta: a Klebelsberg Központ
mellé állt az ügynek, amelynek köszönhetõen
elindulhatott
az
ambiciózusos program megvalósítása. Ez elsõ körben közel 8 ezer

gyermekotthonban és 12 ezer nevelõszülõi hálózatban élõ gyermeket érint majd országosan. Terveik
szerint ezt követi a védõnõi hálózattal együttmûködve a kisgyerekek, késõbb pedig az általános iskolás korú gyerekek látásellenõrzése.
A vizsgálatok a fénytörési hibák
és a színtévesztés kiszûrésére irányulnak. Mint mondta, nem a szemünkkel látunk, hanem az
agyunkkal, ezért a látás komoly
agymûködést igényel. Ha nem jól
látunk, fáradtabbak, stresszesebbek vagyunk. A gyerekeknél és a
felnõtteknél is ezért fontos a látásvizsgálat és látáskorrekció, amivel
a gyerekek esetében az olvasástanulással kapcsolatos nehézségeket is megelõzhetjük. A pilot
program keretében összesen hét
gyermekotthont keresnek fel az országban, ez idáig ötben jártak. A
program jelentõségét visszaigazolja az, hogy az eddig vizsgált
gyerekek több mint 70 százaléka
elsõ alkalommal eshetett át komplex, teljes körû látásellenõrzésen.
Közülük nagyon sokan meg is
kapták elsõ szemüvegüket.
A „Láss, hogy õk is láthassanak!” pilot program nemzetközi érdeklõdést is kiváltott. Meghívták a
Magyar Látszerész Szövetséget
és az azt segítõ Fontos a Látásom
Alapítványt a 27 országot tömörítõ
európai optikai szervezõdés, az
ECOO májusi dublini konferenciájára Írországba, amit dr. Cindy
Tromans, a szervezet elnöke jelentett be videóüzenetében a sajtótájékoztatón.
A rendezvény végén Pali Róbert, a programsorozat ötletadója
a köszönet jeléül oklevelet adott át
Kovács Györgynek (Zala Optika
Csoport) és Sasvári Bélának
(Optic World), a projekt két jelenlévõ nagykövetének, valamint Balaicz Zoltánnak, Zalaegerszeg polgármesterének.

A 7-ES SZÁMÚ KÖRZETBEN

 A zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását
az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerzõdés alapján
merték, megbánó magatartást ta- dr. Chilla Emese házi gyermekorvos végezte.
núsítottak, hogy 4 rendbeli cselekA doktornõ nyugdíjba vonulásáA praxisjog elidegenítésére
mény kísérleti szakban maradt, s a
kár minimálisan megtérült. A II–V. ra tekintettel 2020 júliusában kezde- rendelkezésre álló idõtartam
rendû vádlottaknál, hogy büntetlen ményezte az önkormányzattal meg- 2021. június 30-án lejárt, dr.
elõéletûek, a VI. rendû vádlottnak kötött szerzõdés közös megegye- Chilla Emese a praxisjogát ez
pedig 4 kiskorú gyermekrõl kell zéssel történõ megszüntetését, alatt az idõ alatt nem tudta elideamely 2020. december 31. napjával geníteni, a már tartósan (12 hógondoskodnia.
Súlyosítóként az I–VI. rendû meg is történt. 2021. január elsejé- napon túl) helyettesítéssel ellávádlottaknál, hogy társtettesként tõl a VII. számú gyermekorvosi kör- tott körzet mielõbbi betöltése érkövették el a cselekményt, az I. és zetben a betegellátásról az önkor- dekében ismételten pályázatot ír
a VI. rendû vádlottaknál a bünte- mányzat által fenntartott Zalaeger- ki az önkormányzat. Most már
tett elõéletet, hogy a felfüggesztett szegi Egészségügyi Alapellátási In- harmadszor.
A megelõzõ két pályázati kiírás
szabadságvesztés hatálya alatt tézmény gondoskodik.
A körzetben az ellátást 2021. ja- alkalmával nem volt érdeklõdõ hákövették el a bûncselekményeket,
valamint az I. rendû, a IV. rendû és nuár 1-tõl helyettesítés keretében zi gyermekorvos. Az önkormányaz VI. rendû vádlottaknál, hogy a dr. Batka Jenõ gyermekorvos biz- zat minél elõbb szeretné megoldabüntetõeljárás alatt újabb büntetõ- tosította, majd 2022 január 1-tõl dr. ni, hogy a hiányzó állás betöltésre
eljárás indult velük szemben. Molnár Sarolta házi gyermekorvos. kerüljön.
Ezenfelül az I. rendû, a II. rendû, a
III. rendû és a IV. rendû vádlottak
folyamatban lévõ eljárás hatálya
alatt követték el tettüket.
Az ítéletet a IV. rendû vádlott kivételével a vádlottak és védõik
megfellebbezték, az ügyész 3 napot tartott fenn a fellebbezés meg(Folytatás az 1. oldalról.)
A délutánt további családi progfontolására.
Lesz mesedélután, kézmûves- ramok színesítik a skanzenben: a
bemutatók, népi játékok és nyu- fiatalabb korosztály megismerheti
szisimogató az egyhetes rendez- és kipróbálhatja a régi népi gyervény alatt. A vásár idején a Göcse- mekjátékokat, például a karikahajji Tudásközpont mûhelyei és kiállí- tást, a zsákban futást, a bakugtásai ingyenesen látogathatók.
rást, a rongylabdadobást, a gólyaÁprilis 18-án (húsvéthétfõn) lábon járást és a mocsárjárást, vé14.00–18.00 óra között húsvéti, gül a kötélhúzást. A nyuszimustrán
tavaszköszöntõ programmal várja pedig valódi állatokat is simogata látogatókat a Göcseji Falumú- hatnak a gyerekek, három tezeum. Közel ezer csokitojás érke- nyésztõ jóvoltából. Kosorrú és
zik a helyszínre, melyeket a falu- óriásnyulakkal, valamint törpe- és
múzeum munkatársai elrejtenek a ezüstnyuszikkal is lehet majd isskanzen területén. A közönség- merkedni. Erre az alkalomra kinyit
nek annyi dolga lesz, hogy a fû- a szatócsbolt, ahol édességek és
ben, a tájházak ablakaiban, a paj- frissítõk várják a vendégeket. A
tában, vagy a fa odvában rejtõz- szervezésbe a Zalaegerszegi Tájködõ csokitojásokat megkeres- futó Club és az Egerszeg Rádió is
sék.
segíti a skanzen munkatársait.

HÚSVÉTRA HANGOLÓDVA
VÁSÁR A PIACON, HÚSVÉTHÉTFÕ A SKANZENBEN

VONYARCVASHEGY VÁRVA VÁR

 Vonyarcvashegy nagyközség azért akart még a szezon elõtt
a helyi értékeket közvetítõ lokálpatrióta ZalaEgerszeG lapban
megjelenni, mert kis túlzással a fél megyeszékhely évrõl évre a
kedvelt balatoni üdülõhelyet választja üdülése-nyaralása helyszíneként. Köszönetemet tolmácsolva szeretnék ezért tájékoztatást adni a fõidényre készülés tervezett és megvalósított lépéseirõl. A jövõben is a fenntarthatóság, az észszerûség, a
közérzetjavítás jegyében tervezzük minden beruházásunkat –
foglalta össze Pali Róbert polgármester.
– Tavaly strandunk az 5 csillagos Kék Hullám zászló minõsítéssel együtt, elismerést kapott a járvány elleni védekezés kiemelkedõ
teljesítéséért, megkapta a Zala
Megyei Közgyûlés különdíját, de a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park is
jutalmazta a strandunkat az élõhelyvédelmi és zöldfelületi szempontok alapján. A Mozdulj Balaton! programban Zala megye legsportosabb települése elismerést
is Vonyarcvashegy kapta. Strandunkra nem csak nyári élményhelyként tekintünk. A fejlesztések-

fejlesztési felhívására, hogy megtörténjen a Lido Strand kínálatának komplex és élményközpontú
fejlesztése, új turisztikai eszközök
beszerzése és szolgáltatások kialakítása, mintegy 30 millió forint

kel arra törekszünk, hogy több generációs, a látogatóinak egész évben élménygazdagságot nyújtó
találkozási, rekreációs központként mûködjön. Sikeresen pályáztunk a Kisfaludy2030 Zrt. strand-

vissza nem térítendõ forrásból.
Lesz: új információs pult terminál,
hangos térkép, braille információs
tábla, térkép, indukciós hurokerõsítõ, strand-kerekesszék. Kiépítünk egy elektromos kerékpártöl-

tõt,
kerékpárszerviz-oszlopot
újabb kerékpártárolókat. Új kültéri
világítási rendszer segíti a sötétben is kint nyaralókat. A térkõsétányt szélesítjük, ivókutakat telepítünk, felújítjuk a kültéri tusolókat,
okospadokat helyezünk ki. A WIFI-hálózat is kiépül, bõvítjük a mobil stéget, köztérfigyelõ kamerákat
telepítünk, a játszóterek új interaktív elemekkel gazdagodnak. Felszerelünk egy újabb digitális órát,
PET-palack-gyûjtõket helyezünk
ki.
– Milyen egyéb változásokkal szembesülnek a nyaralók?
– A 71-es fõút települési szakaszát a Közút már elkezdte kijavítani, és mi is feltérképeztük útjaink állapotát. Az elmúlt két évben, a 2005 és 2019 közötti idõszakhoz képest, arányaiban jelentõsebb összeget fordítottunk
önerõbõl és pályázati forrásokból
az útfelújítási munkálatokra. Idén
elkészül az Iskola utca és a Helikon utca csapadékvíz-elvezetése. Tavasszal folytatódik a melegaszfaltos kátyuzás. A közvilágítás
korszerûsítésének jegyében a
köztéri lámpatesteket energiatakarékos LED világításra cseréljük. A gyorsabb internetelérést
segíti az optikai kábel kiépítése,
amelynek az elsõ üteme már lezajlott. Településünk csatlakozott
a „10 millió fa” programhoz és a
Klímabarát Települések Szövetségéhez is. Tavaly közel ötven facsemetét, március 25-én további
20 fûzfacsemetét ültettünk el civil
egyesületeink segítségével. A
környezettudatos életmód népszerûsítésén túl, közösségi munkában, lefestjük az iskola és a temetõ kerítését. A település honlapján mindenrõl beszámolunk.
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SE ÁLDOZAT, SE ELKÖVETÕ NE LEGYEN! AZ IDÕSEBB GENERÁCIÓ HOBBIJA
JÁTÉKOS BÛNMEGELÕZÉSI VETÉLKEDÕ KILENCEDIKESEKNEK

„ELÕSZÖR A MADARAIMAT NÉZEM MEG”

 A közelmúltban zajlott az 55.
Zalaegerszegi díszmadár-kiállítás, a több mint 60 éves helyi
egyesület szervezésében. Az
alakulás óta sok víz lefolyt a
Zalán, gyermekbõl felnõtt lett
egy madarászgeneráció, és sajnos az utánpótlás részérõl kicsi
az érdeklõdés, tudtuk meg többek között dr. Vörös Zétától, a
rendezõ Díszmadár- és Díszállattenyésztõk Zala Megyei
Egyesületének elnökétõl. Motiváció gyanánt az egyik nyertes
helyi kiállítóval, Simon Gyõzõvel beszélgettünk.
– B. K. –

 Részegszemüveggel az ittas gépjármûvezetés veszélyeire is
felhívták a gyerekek figyelmét a Játék a biztonságért középiskolás bûnmegelõzési vetélkedõn, amit a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság (ZMRFK) Zalaegerszeg önkormányzatával és más szervezetekkel együttmûködve a városi diáknapok keretében rendezett meg. A programra nevezõ tíz helyi középiskola közül a Kölcsey Ferenc Gimnázium csapata végzett az elsõ helyen.
– Antal Lívia –
– A Játék a biztonságért középiskolás bûnmegelõzési vetélkedõt
elsõ alkalommal rendeztük meg,
amelyen a város tíz középfokú intézményének 9. évfolyamain tanuló diákok vettek részt – mondta
Tóth László rendõr õrnagy, a Zala
Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Alosztályának vezetõje. – Szeretnénk ebbõl hagyományt teremteni, hogy a diáknapok keretében a fiatalok eltölthessenek egy napot játékos, vicces,
de komoly és elgondolkodtató feladatokkal, amelyek többsége a
biztonságról szól. Olyan kérdéseket próbáltunk feldolgozni, bemutatni és szimulálni tapasztalati
úton szerezhetõ információkkal is,
amelyekkel találkozhatnak, és
amelyek elõfordulhatnak életükben. A diákok a vetélkedõ helyszíneit (Zalaegerszegi Televízió és

RÁKÓCZI FERENCRE
EMLÉKEZTEK
 A Zalaegerszegen 2020-ban
felavatott Rákóczi-szobornál
rendezték meg azt az ünnepséget, amelyet II. Rákóczi Ferenc
fejedelem (1703–1711) születésének 346. évfordulója alkalmából tartott a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség, a Rákóczi Szövetség helyi szervezete s a Zalai Polgári Körök Egyesülete.
Az ünnepségen felszólalt Vigh
László országgyûlési képviselõ,
aki a Rákóczi-örökség õrzése mellett az aktuális háborús helyzetrõl
is beszélt, hangsúlyozva: a magyar emberek a béke megõrzésében érdekeltek. Korábban általában a rossz oldalon álltunk a háborúkban, most ki kell maradnunk.
II. Rákóczi Ferenc fejedelem
életútját Paál István, a rendezõ
szervezet elnöke idézte fel, Bot
Gábor és Hertelendy Attila színmûvész részleteket adott elõ A fejedelem címû musicalbõl, majd koszorúkat helyezett el a szobornál
Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke és a megemlékezést tartó szervezetek egy-egy
képviselõje. A méltó lebonyolításban a Vitézi Rend tagjai mûködtek
közre.

Rádió, Zalaegerszegi Rendõrkapitányság, Tûzoltóság, Dózsa-pálya, Deák Ferenc Városi Könyvtár,
Belvárosi Körzeti Megbízotti Iroda,
Dísz tér, Vöröskereszt, Polgármesteri Hivatal) forgószínpadszerûen látogattak meg.
Megtekinthették a rádió stúdióját, kipróbálhatták a mikrofonba
való beszélést. A Vöröskeresztnél
elsõsegélynyújtási ismereteket
szerezhettek, a Dísz téren a közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan
a kerékpár felszereltségérõl, a biztonsági öv használatáról, az ittas
állapotban történõ vezetés veszélyeirõl hallhattak információkat szituációs feladatok közepette. A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
taktikai házában azt is megtapasztalhatták, milyen egy rendõri intézkedés, ha baj történik egy házibuliban.
Örömünkre szolgált, hogy a
gyerekek élvezték a feladatokat,
megértették a bemutatott helyzetek jelentõségét, mellyel kapcso-

latban kifejezték véleményüket az
egyes állomásokon. Ezt a polgármesteri hivatalban papíralapon is
megtehették: milyen várost szeretnének, milyen fejlesztéseket,
amely ötletekkel a diákönkormányzat és a város önkormányzata is foglalkozik majd.
A Dózsa-pályán tartott záróeseményen a rendõrség lovas és kutyás valamint fegyverbemutatóval
várta a diákokat. Dr. Molnár József
rendõr ezredes, a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság vezetõje köszöntõjében felidézte, hogy korábban a Veszélyvágta elnevezésû
program szolgálta a fiatalság felvilágosítását. Mint mondta, az új
bûnmegelõzési vetélkedõnek is az
a célja, hogy az általános iskolából
egy jóval szabadabb környezetbe
kerülõ diákok ne váljanak közlekedési balesetek és bûncselekmények áldozataivá, de elkövetõivé
se.
Az eredményhirdetésen Zalaegerszeg önkormányzatát Bali
Zoltán alpolgármester képviselte.
Minden csapat emléklapot kapott.
Az elsõ helyért járó vándorkupát a
Kölcsey Ferenc Gimnázium csapata vihette haza. A gyõztes diákok egynapos belépõt is kaptak az
AquaCitybe, amit a város ajánlott
fel.

– Még gyerek voltam, amikor
az egyik osztálytársam apukája
foglalkozott díszmadarakkal, onnét kaptam kedvet – mondja Simon Gyõzõ, aki közel negyven
éve él ennek a szenvedélynek. –
Nem tartok tömegesen madarakat, csak 8–10 fajt, azokból 2–2
párt. Olyanokat, amiknek megfelelõ tartási körülményeket tudok biztosítani. Túl aprókat, túl nagyokat,
nagyon hosszú életûeket, hõmérsékletre érzékenyeket nem tartok.
Mint mindenki, én is hullámos papagájokkal kezdtem, ma már inkább a középtermetûek a kedvenceim. Ausztráliából és Ázsiából
származnak a madarak, vagyis
kint tudnak telelni. Korábban a lakásban is volt egy-két kedvenc
madár, de mára az udvari
röpdékben van a helyük – mondja
és kalauzol az általa készített kis
madárházak, röpdék, odúk világába. Láthatóan nem hátrány ennél
a hobbinál az asztalos végzettség.
– Milyen madárral nyert a versenyen? Számított rá?

„AZ

– Sárgatorkú barraband papagájjal lettem elsõ. Sokszor nyertem
már, harminc serlegem is van. Nem
elegendõ, hogy a madár szép és
esetleg különlegesebb mintázatú,
saját tenyésztésûnek is kell lenni,
ez is feltétel. A kiállítással egybekötött versenyek sorát hagyományosan Zalaegerszeg kezdi, a fõszezon
õsszel van, azt sem tudjuk akkor,
merre menjünk, melyiket válasszuk.
– Mit adott önnek ez a hobbi?
– Elsõsorban emberi kapcsolatokat, barátságokat. Szinte az
egész országban vannak jó ismerõseim, az egyesületben barátok.
A madarak cseréjét is így meg tudjuk oldani, ha pedig valamilyen különösebb madár kellene, azt Budapestrõl lehet beszerezni, ebben
a gyerekeim segítenek. Régen
együtt jártunk a kiállításokra is, ma
már, hogy õk felnõttek, a nejemmel megyek vagy én egyedül. Sajnos a költségek miatt ezt is meg
kell gondolni, és az is igaz, hogy a
járvány elõtti idõszakban jobb volt
az egyesületi élet is, még nem he-

vertük ki ezt a kiesést. De egy
egészen más idõtöltés és így kikapcsolódás.
Amikor hazaérek, elõször a
madaraimat nézem meg, hogy mi
történt velük. Most éppen a költési
idõszak várható, bár ezt erõsen
befolyásolja az idõjárás, ami mostanában kicsit szokatlan. Bár állatokkal foglalkozni fárasztó is, hiszen a hét minden napján gondoskodni kell róluk. Akik elszántak, kitartóak, azoknak mégis felüdülés.
Akárcsak a néptánc, ami a másik
hobbim – mondja.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG,
K Ö Z T Á R S A S Á G U . 69–71.
T E L .: 92/317-493 • 30/629-8756
N Y I T VA : H–P: 9–12
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ÉN KERTEM”

RAJZ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA
 2022. április 30-ig lehet pályamunkákat küldeni „Az én kertem” elnevezésû pályázatra, amelyet a Folly Égig Érõ Tanterem Alapítványa a környezettudatosság témakörében hirdetett
meg. Veszprém, Zala és Somogy megyei általános iskolások jelentkezését várják. Az edukatív
programokat indító alapítványt 2017-ben hozta létre a Folly azzal a céllal, hogy a gyermekek
közvetlen megszólításával hozzájáruljon a társadalmi környezettudatosság, felelõsségtudat
és a természetszeretet kialakításához, megerõsítéséhez.
A Folly Arborétum és Borászat Égig Érõ Tan- munkákat 2022. április 30-ig kell elküldeni postai
terem Alapítványa – pályázat útján – lehetõséget úton A3-as rajz, A3-as montázs, digitális
biztosít 2 korcsoportban 3–3 iskolai osztálynak, rajz/montázs vagy videó formájában. A pályázathogy osztálykirándulás keretében ingyenesen tal kapcsolatos további technikai tudnivalók, felrészt vehessenek egy arborétumi foglalkozáson. tételek a Folly honlapján olvashatók:
Az Alapítvány egyik programsorozata a „Természetismeret-óra a természetben”, amellyel a ter-

https://www.folly.hu/egig-ero-tanterem-134.
A pályázat nyerteseit 2022. május 5-én hirde-

mészetalapú oktatás megteremtésére töreked- tik ki. A nyeremény egy Follyba szóló csoportos
nek, tekintettel arra, hogy a természetben töltött belépõjegyet tartalmaz, emellett az osztály részt
idõ növeli a gyerekek iskolai eredményességét vehet egy „Természetismeret-óra a természetés segíti a fejlõdésüket. Ezeket a foglalkozásokat ben” c. programon, miközben a gyerekek a Folly
a természet változásaira tekintettel állítják össze, háziszörpjeit is megkóstolhatják. A nyereményt a
amelyekkel segíteni szeretnék a pedagógusokat pályázat nyerteseinek kihirdetését követõ 1 éven
a környezeti nevelés és a természetvédelem belül, elõre egyeztetett idõpontban lehet beválfontoságára tanító munkájuk során.
A 2022-es évben „Az én kertem” címmel meg-

tani.
Az Alapítvány munkáját támogatja a 2020 ok-

hirdetett pályázatra jelentkezõk több formában és tóberétõl indult „Fogadj örökbe egy Folly-fát!” elmódon fogalmazhatják meg, mit jelent számukra nevezésû kampány is, amellyel elsõsorban szina környezettudatosság, mit tudnak tenni környe- tén az emberek természetszeretetét és környezetük védelme érdekében. A díjmentes pályázat- zettudatosságát szeretnék fejleszteni, és nem
ra Veszprém, Zala és Somogy megyei általános utolsósorban trendivé tenni a természet iránti eliskolák osztályainak nevezését várják, két kate- kötelezettséget a gyerekek és felnõttek körében
góriában: általános iskola 1–4. osztály és általá- egyaránt. Az Alapítvány 2022-tõl fogadni tudja az
nos iskola 5–8. osztály korcsoportban. A pálya- 1%-os felajánlásokat.

További sajtóinformáció: Tóth Szilvia, 20/272 2192, toth.szilvia@salt.hu
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SZERETEM A VERSEKET, A ZENÉT, HA SZÁRNYAL A FANTÁZIA
KÖLTÉSZETNAPI BESZÉLGETÉS H. HORVÁTH GYULÁVAL

 A magyar költészet napja alkalmából egy olyan elõadóval beszélgettünk, akinek kifinomult megjelenésével, kellemes orgánumával szinte mindenki találkozott már, ha nem szavalat közben,
akkor tévé- vagy rádióbemondóként, rendezvényszervezõként,
sajtómunkatársként. H. Horváth Gyula, aki diákként lelkes résztvevõje volt a József Attila-szavalóversenynek, most a zsûriben
foglal helyet, hogy rácsodálkozzon az ifjabb generáció verselésére. Közte eltelt néhány évtized, de a versszeretet maradt.

atalon a szerelmi költészetben?
– Igen, szerelmes típus voltam.
– Feleséged meghódításában
használtad a verstudásod?
– Igen, és már húsz éve házasok vagyunk – teszi hozzá mosolyogva.
– A versek szerelmese is
vagy. Ki a kedvenced?
– Radnóti. Olyan képekben
gondolkodik, ami azonos az
enyémmel, ezért õt könnyen megértem. Van, hogy hátrány túlságosan ismerni a költõk életét, mert
nagyon belevetítjük a sorsukat a
sorokba. A kortárs költõknél ez
nincs meg, mivel kevésbé ismerem a szerzõt, jobban magával ragad a szöveg. Egyébként is szeretem, ha szárnyalhat a fantáziám.
Énekórán kedvenc feladatom volt,
amikor a zenéhez el kellett képzelni a képeket.
– Zenében is jártas vagy?
– Szeretem, és mindenféle stílust, hangulattól függõen. És a ze-

nei aláfestés szenzációsan ki tudja emelni a vers mondanivalóját.
– Versírással is próbálkoztál?
– Igen, fõleg diákkoromban. A

KONCENTRÁCIÓ MAGÁNKIADÁSBAN

saját maga, szerzõi kiadásban jelenteti meg a kötetet. A közösségi
médiából
teljesen
kivonult,
okostelefonja sincsen. A kiadványt
csak a hivatalos weboldalán lehet
megrendelni, kereskedelmi forgalomba nem kerül. Persze néhány
újság készített vele interjút, ami afféle reklámként szolgálhatott.
A koncepció az volt, hogy már a
megjelenés elõtt meghirdeti a könyvet, elõfizetõket gyûjtve. Cserébe
az elsõ vevõk névsora (akik még a
nyomdába kerülés elõtt kifizették a
könyvet) bekerült a kötetbe. Azt
gondolta, hogy ha lesz 25–30 ilyen
ember, az már nem ciki. Legnagyobb örömére több száznál tart a
névsor. Az elõfizetõk szállítási díj
nélkül, ajándék könyvjelzõvel kapják majd meg a könyvet.
Szálinger Balázs arról is mesélt, hogy nemrégiben sikeresen
szerepelt a veszprémi színház
egyik drámaírói pályázatán. Petõfi
Sándor 1849 júliusában elkezdett,
Karaffa címû drámájának befejezésére kértek fel szerzõket. A mûbõl mindössze egy 15 oldalnyi töredék maradt fenn, melynek szövege még nem is tekinthetõ kiforrott mûnek. Így igazi kihívás volt a
munka, de nagyon megtisztelõ és
transzcendens is. A pályázaton két
másik szerzõ mellett az õ mûvét is
díjazták. Várhatón 2023-ban nagyszínházi formátumban mutatják be
a mûvet.

– Bánfi Kati –
– Honnan kezdõdött az irodalmi rajongásod?
– Volt egy óvó nénim, Ági néni,
aki nagyon szépen beszélt. Már
ez nyomot hagyott bennem.
Ahogy az általános iskolás magyartanárom (Dózsa-iskola, Bakony Anna), aki szenzációs pedagógus volt. De még az is hozzátartozik, hogy a házban, ahol felnõttem, több osztálytársam vagy
évfolyamtársam volt, akikkel jó
csapatot alkottunk és közülük
többen jártak színjátszó csoportba, ahová így könnyen be tudtam
illeszkedni. Aztán zrínyis koromban tagja lettem az éppen gene-

rációs váltásban lévõ Reflex színpadnak. A csapat, az általános iskolai színjátszó csoport Kazinczydíjat is kapott egy országos versenyen. Nem is volt kérdés, hogy
merre tovább. A Hevesi Színház
stúdiójába jelentkeztem, ahol
szintén nagyon jó tanáraim voltak. A képzés mellett fellépési lehetõséget is kaptunk. Prózai, zenei, mozgás-, verstanképzés,
mind-mind hozzátett a korábbiakhoz. És volt még egy szál. A szavalóversenyeken fedezett fel Szabó Judit, a Családi Intézet vezetõje, és már 13 évesen mély vízbe
kerültem az esküvõkön való szerepléssel.
– Hiteles tudtál lenni ilyen fi-

SZÁLINGER BALÁZS A DEÁK+KERTBEN

Kiss Gábor, Gyenes Imre, Szálinger Balázs és Kocsis Tamás

kötetet. Mint fogalmazott: egyszerre szûnt
meg az a világ, ami
korábban volt, a lezárások alatt egy pici
gyerekkel otthon ülni
pedig nem feltétlen
kedvez a versírásnak.
A kötet címe azért is
lett
Koncentráció,
mert sokszor pont ez
hiányzott neki. A versek egy része lopott
órákban, percekben
íródott, amikor éppen
ráért egy kicsit. Nem
csoda, hogy a teljes
kötettel – és a tudatosabb versciklusokkal
– csak akkor végzett,
mikor már kinyitottak
a kocsmák. A végsõ
szerkesztést az is segítette, hogy egy idõre
elvonult a szigligeti al-

 Petõfi Sándor befejezetlen drámája, a költészet menedzselhetõ- kotóházba.
sége és a szerzõ hamarosan megjelenõ új verseskötete is szóba
A verseskötet egyedisége abkerült a Deák+Kert irodalmi portál költészetnapi estjén, melynek
ban is megmutatkozik, hogy nem
vendége Szálinger Balázs volt.
áll mögötte nagy kiadó. Szálinger
Balázs tudatosan döntött úgy, hogy
– pP –
eldugott kistelepülésen ismerték
Petõfit. Annak ellenére, hogy az a
A Deák Ferenc Megyei és Vá- közönség valószínûleg nem olvasrosi Könyvtárban rendezett ese- ta a pesti lapokat. Sokszor még
ményen Kocsis Tamás, a portál fõ- annak is híre ment, ha valahol viszerkesztõje és dr. Gyenes Imre déken tartózkodott; olykor bált rentársszerkesztõ beszélgetett a Jó- deztek a tiszteletére. Petõfi népzsef Attila-díjas költõvel. Kocsis szerûségéhez és ismertségéhez
Tamás elöljáróban elmondta, az hozzájárulhatott, hogy egyszerre
elõzõ fõszerkesztõ, Tóth Imre egy volt lázadó és nemzeti figura,
évvel ezelõtti váratlan halála után csajozós és hõsszerelmes, és
ez az elsõ nagyobb rendezvényük. hogy rövid pályafutása alatt mindig
Örülnek, hogy a Deák+Kertet az meg tudott újulni. Amellett hogy kielmúlt hónapokban sikerült új és váló költõ volt, valószínûleg renszínvonalas írásokkal frissíteni. Az delkezett a mai influenszerek kéirodalmi honlapot a továbbiakban pességeivel is. Ma már mindez keis szeretnék mûködtetni.
vés lenne az olvasók megszólítáHogyan tudott érvényesülni a sához, de a költõ szerint nem kell
maga korában Petõfi Sándor, és feltétlenül a Facebookon lógni ahmit tehet ma egy költõ, ha például hoz, hogy egy szerzõ sikereket érkiadói háttér és a közösségi olda- jen el. Persze a siker itt nem a
lak kizárásával szeretne eljutni az meggazdagodást jelenti, hanem –
olvasókhoz? Nagyjából ezt a té- a lehetõségeket és a korlátokat is
mát járták körül Szálinger Balázs- mérlegelve – egyfajta tisztes „polzsal. A felvetéseknek több apropó- gári” megélhetést.
ja is van. A költõ egy ideje már fogSzálinger Balázsnak „Koncentlalkozik a Petõfi-jelenséggel, aki a ráció” címmel az idei könyvhétre
maga korában egyszerre volt jelenik meg legújabb verseskötete,
sztár, zseniális költõ, és az önme- mely az elmúlt négy év költeménedzseléshez is értett, anélkül, nyeibõl áll össze. Verseit négy cikhogy ez csökkentette volna versei lusba rendezte, fejezetcímek nélminõségét. Szálinger szerint vala- kül. Gyermeke születése és a jármilyen rejtélyes módon rengeteg vány hangulata egyaránt áthatja a

bernek gondolom magam, szeretek rendezvényt szervezni, közösségfejlesztõ szakirányt végeztem
a fõiskolán.

H. Horváth Gyula

lázadó kamaszkorszak, a bizony– A tévé hogyan jött a képbe?
talanság, a megfelelési vágy, a
– Egyik dolgok hozta a másicsalódások, szerelmek. Segítség kat. Elõször reklámba kértek fel,
volt kiírni a dolgokat. Elég jók let- aztán rádiós mûsorvezetõnek és
tek. Még megvannak. Kreatív em- végül a tévébe. Huszonkét éve

vagyok a híradónál, furcsa is ezt
kimondani.
– Viszontláthattunk a Padlás
musicalban tavaly nyáron.
– Elõször 2008-ban adtuk elõ és
most újra, nagyon jó volt. A színészetrõl döntenem kellett, mert akkoriban kaptam újabb szerzõdésajánlatot, amikor családot is alapítottunk a párommal. Ez utóbbit fontosabbnak éreztem. Tartottam tõle,
hogy sok idõt elvesz a színházi élet
a családtól. Végül lett sok egyéb
más munkám. Ma már tudom, hogy
tudni kell nemet is mondani.
– A sûrû életet szereted?
– Igen, a pörgést, de ugyanígy
a nyugalmat is. A végleteket. Zenével és filmmel kapcsolódom ki.
Nehéz helyet találni az énidõnek
és hogy befejezzek egy könyvet,
amit elkezdtem olvasni.
– Szép hangodnak köszönhetjük az autóbusz-állomáson a
menetrend-ismertetést is.
– Imádom a várost, lokálpatrióta vagyok. Jó, hogy én köszönthetem az ideérkezõket, vagy az innen elutazókat.
– Summa summárum, te és a
versek?
– Tanárfüggõ az irodalomszeretet. Ha nem olyan pedagógusok
lettek volna mellettem, akik, egész
más helyen dolgoznék.
– De a helyeden vagy?
– Igen – mondja õszinte mosolylyal.

EGY ZAVAROS IDÕSZAK POLITIKUSA VOLT
ELÕADÁS KÁROLYI MIHÁLYRÓL

 A magyar történelem egyik legellentmondásosabb alakjának, Károlyi Mihálynak a politikai pályafutása került a középpontba a Múzeumi esték programsorozat legutóbbi elõadásán. A vitatott történelmi
személyiségeket bemutató rendezvény elõadója ezúttal dr. Hatos Pál
történész, a korszak kutatója volt, aki „Károlyi rejtélyérõl” beszélt.
– pet –
Károlyi Mihály (1875–1955) évtizedek óta megosztja a közvéleményt. Legendák és mítoszok tapadnak életéhez és pályájához,
fõleg a rövid életû 1918–1919-es
õszirózsás forradalom idején játszott szerepe miatt. Miniszterelnök, majd köztársasági elnök volt;
így sokan benne látják a történelmi
Magyarország felbomlásának fõ
felelõsét. De azt is gondolják róla,
hogy az egyik legrégebbi magyar
arisztokrata család tagjának döntõ
szerep jutott Kun Béla 1919. március 21-i bolsevik hatalomátvételében is. Mások szerint sikertelen
politikus, tapasztalatlan tárgyalópartner volt, aki rosszkor volt rossz
helyen. Hatos Pál úgy látja, a történészeknek mindig tartózkodniuk
kell az indulatoktól, mert nincs
végleges álláspont, végsõ igazság. Mindig kiderülhet valami új.
Károlyi egy zavaros idõszakban
vállalt politikai szerepet, tetteit is
ennek megfelelõen kell megítélni.
1918 õszén a magyar társadalom
összeomlott, az indulatok elszabadultak. A frontról visszatért közkatonák harcolni már nem akartak.
Jó részük ráadásul nemzetiségi
volt. A harci kedv egy olyan háborúban vérzett ki, amibe hadi cél
nélkül mentünk bele. Károlyi pacifista volt, a határok fegyveres védelmére nem adott utasítást. Bí-

zott az antantban, a wilsoni elvekben, ám késõbb csalódnia kellett.
Ha a Nyugat nem adott, adjon a
Kelet; ez a sokfajta társadalmi
konfliktus és elkeseredés vezette
el addig, hogy született arisztokrataként afféle „kommunista társutas” lett.

Dr. Hatos Pál

A történész szerint adott lett
volna számára a nemzeti egység
megteremtésének lehetõsége, de
ezt elmulasztotta; ebben van felelõssége. Ugyanakkor ezekben a
zivataros idõkben akárki ült volna
a helyén, lehet, hogy nem tudott
volna jobbat cselekedni.
Az elõadás a Göcseji Múzeum
Youtube-csatornáján visszanézhetõ.
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TAVASZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ

BEKÖLTÖZTEK

Zalaegerszegen, a piaci füstölt húst árusító pavilonokból kiköltöztek a termelõk.
Április 1-jétõl az új helyi termék piac, Göcseji Tudásközpont üzleteiben árulják termékeiket.

ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2022. évi tavaszi zöldhulladék (fás és lágyszárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A
szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek
térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt
ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.
– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és
maximum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban elhozni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni
kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás:
2022. 01. 01–2022. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00
2022. 04. 01–2022. 09. 30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 7.30–14.00
2022. 10. 01–2022. 12. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00
A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munkanap 12.00. óráig lehet leadni.

április 26.
május 03.
május 09.
május 12.
május 16.
május 19.
május 23.
május 24.

2022.
2022.
2022.
2022.

május 30.
június 2.
június 7.
június 9.

2022. június 14.
2022. június 16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS
A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi
védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatásra és kamatmentes kölcsönre.
A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven
Zalaegerszeg városközpontjában jelölt mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs
értéket képviselõ építmények tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak az épületek,
építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.
2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a
rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté nyilvánított építészeti érték, és egyéb
mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak
nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a
kiépítés után saját költségén biztosítja.

pontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.
A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben
kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.
Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt
nyújtottak be és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás)
hitelt érdemlõen igazolható.
A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott
mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben elõírt követelményekkel.
Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak
a közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:

IDÕPONTOK:
2022.
2022.
2022.
2022.
2022.
2022.
2022.
2022.

A TERMELÕK

kedd
kedd
hétfõ
csütörtök
hétfõ
csütörtök
hétfõ
kedd

Botfa
Besenyõ
Sugár u
Landorhegy Egerszeghegyi u., Szívhegyi u., Hóvirág u.
Ola
Ebergényi u., Nagycsarit u.
Andráshida Hatház
Ságod
Neszele
Vorhota
Erzsébethegy
Csács
Bozsok
hétfõ
Páterdomb
csütörtök Belváros
kedd
Zrínyi u. környéke
csütörtök Nekeresd
Pózva
Kaszaháza
Gólyadomb
kedd
Kertváros
csütörtök Bazita
Becsali

CSALÁDSEGÍTÕT

ESETMENEDZSERT

KERESNEK

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális te- A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
rületen szerzett szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai
Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszá- Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
mon vagy személyesen az intézményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyer- postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 8900 Zalaegermekjóléti Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
szeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betöltAz állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
hetõ.

I.

Védett épület felújítására nyújtható
támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében
a teljes felújítás költségének max. 25%-áig
vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az
erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási
alapból.
2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás
együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes
összege egy évben legfeljebb az erre a célra
létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg
80%-a lehet.
II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható
támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
A védetté nem nyilvánított, de városi értéket
képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszkivilágításának kiépítésére támogatás legfeljebb a
kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes
kölcsön formában, a fõépítész támogató véleménye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése
alapján adható.
A támogatások együttes összege egy évben
nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló összeg 20%-át.
Nem adható támogatás, ha az objektummal
összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl
eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési
munkát.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan
a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátását követõen.
A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám)
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki
leírásával, építési engedély határozat, vagy ha
nem kell, felújítási terv és mûszaki leírás,
– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a
saját erõbõl elvégzendõ munkák értékének,
arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának leírása határidõkkel,
– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert
összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtetõ.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a
Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).
A pályázatok befogadása folyamatos, a beérkezést követõ 45 napon belül elbírálásra kerülnek. A
pályázatokra támogatás a rendelkezésre álló keretösszegig nyújtható.
Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2022. évben el nem
fogadott pályázatok a következõ évben ismételten
benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
támogatás aránya és módja.
FELTÉTELEI:
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló 42/2017.
Az alapból nyújtandó támogatás csak a telepü- (XII. 18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ
lésképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu / közigazgavédetté nyilvánított értékek, valamint a városköz- tás / rendeletek honlapról.
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Sport

EZÜSTÉREM A MAGYAR KUPÁBAN
A DOBOGÓ NEM REALITÁS BRONZÉRMESEK
A TITÁNOK
 Tiszakécskén rendezték meg a nõi tekecsapatok Magyar Kupájának döntõjét. A fináléba bekerült, a ZTE ZÁÉV együttese.

JELENLEG KÖZÉPCSAPAT A ZTE FC NÕI EGYÜTTESE

 A tavaszi idény közepén jár az NB II-es nõi labdarúgó-bajnokság. A ZTE FC a nyolcadik helyen tanyázik. A megyeszékhelyi
hölgyek éveken át az érmes helyezésekért harcoltak. Az idei szezonra változott a helyzet, több új csapat érkezett, amelyek jobb
játékoskerettel rendelkeznek, és elõzik a ZTE-t.
– Tavaszi idényt is úgy kezdtük,
mint az õszit, a nálunk erõsebb
csapatoktól kikaptunk, a verhetõket legyõztük – értékelt Pergel
Andrea edzõ. – Úgy látom, a csapat az erõviszonyoknak megfelelõen teljesít. Tudomásul kell venni,
hogy a Nyugati csoportba érkezett
új csapatok többsége jobb nálunk,
ezért csúsztunk hátrább a tabellán. Idén biztosan le kell mondani
az éremszerzésrõl. A becsúszott
vereségeknél akadt, hogy nagy
gólkülönbséggel kikaptunk, ami
túlzott volt.
– A statisztikát nézve, kevesebb gólt rúgnak, de többet kapnak. Keresték már az okokat?
– Gólerõs csatárunk, Bicsák
Krisztina már tavaly megsérült,
idén sem számíthatok rá. A hiányát a támadójátékunk erõsen
megsínyli. Nem tudtuk pótolni. A

helyzeteink ennek ellenére megvannak, de a kapu elõtt nem koncentrálunk eléggé. A védõjátékunknál állandó játékosokkal álltunk fel, többen megsérültek, így
az egység hátul megbomlott. Ennek tudható be, hogy több gólt ka-

 Az OB III-as bajnokságban
punk. A tavaszi idényre való felké- szerepelt az Egerszegi Titászülésünk sem volt zökkenõmen- nok jégkorongcsapata. A zates. A hideget nehezen tûri a csa- laiak a bronzéremért mérkõzpat, fázósak a lányok, nem is ér- hettek, ellenfelük a Hargitai
tem, miért kellett nagyon korán Farkasok voltak.
kezdeni a bajnokságot. A mûfüves
Az egerszegiek az elsõ mérpályát sem szeretjük, kényszerbõl
többször edzettünk rajta. Apó té- kõzésen idegenben nyertek
nyezõnek tûnik, de kihat a szerep- 7-4-re, hazai siker esetén lezárhatták a párharcot. Az egerlésre.
– Mit vár a hátralévõ fordulók szegi összecsapás nagy küzdelmet hozott, a Titánok 7-6-ra
során?
– Bizakodom, hogy a nyolca- nyertek, és kettõs gyõzelemdik helyrõl azért sikerül elõre lép- mel, 14-10-es gólkülönbséggel
nünk. Játszunk még nálunk jobb bronzérmesek lettek a harmadcsapatokkal: Szekszárd, Mol Fe- osztályban. A Titánok sorozathérvár, Budaörs, de gyengébbek- ban harmadszor lettek érmesek
kel is. A forgatókönyv minden bi- a bajnokságban.
zonnyal hasonló lesz, mint eddig.
A nálunk jobbaktól kikapunk, de
reménykedek, hogy nagy különbségû vereségekbe nem szaladunk bele. A sérülések elkerülnek
minket, akkor a nyerhetõ mérkõzéseket hozzuk, a bajnokság végén ott lehetünk az 5–6. hely
egyikén. Már említettem, tudá-  Budapesten, a Pasaréti tesunk alapján a ZTE-nek jelenleg niszcentrumban rendezték meg
az utánpótlás korosztály fedett
a középmezõnyben a helye.
pályás bajnokságát.

TENISZÉRMEK TÕRÖZÕK VERSENYE ZALAEGERSZEGEN

BUDAPESTRÕL

A TANULÁS ÉVE VOLT
A ZTE FÉRFI RÖPLABDACSAPATÁNÁL
 Az elmúlt bajnoki idényben aranyérmet szerzett a ZTE férfi röplabdacsapata az NB II-ben. Az idei bajnokságra alaposan átalakult az együttes játékoskerete. Az idõsebb játékosok közül minden bizonnyal sokan gondolták, a csúcson kell abbahagyni. Az
átalakított fiatal csapat hosszú ideig nem tudott mérkõzést nyerni. A bajnokság vége felé tartva már megtört a jég.
– A rájátszás második körénél
tartunk, a visszavágók következnek
a bajnokságban – mondta Domokos Lajos edzõ.
– Már megérezhették a gyõzelem „ízét”, miként sikerült nyerni?
– A gyõztes találkozókon a tavalyi csapatból többen besegítettek, mellette több fiatal játékosunk
is jól teljesített. Ennyi kellett a sikerhez.
– Sokan visszavonultak a csapatból, vagy csak kevesebb találkozón szerepelnek. Új csapatot kellett építeni, hol tart a folyamat?
– Nagyon az elején, még legalább kell két év, hogy megfelelõ
erõt képviseljünk. A jelenlegi csapatunk többsége pár éve kezdte el

a játékot, még bõven van tanulnivalója, technikai, taktikai téren egyaránt. Sokszor még az alapdolgokkal is foglalkoznunk kell az edzéseken. Az építkezés elején járunk.
– A gyõztes mérkõzésekért
kik tették a legtöbbet?
– A tavalyi bajnok együttesbõl
alkalomadtán visszatérõk. Igaz,
mellettük három-négy fiatal azért
már megvillantotta tehetségét. Jelezte, hogy a késõbbiek során lehet
rájuk számítani. Pár év múlva õk
képezhetik a ZTE gerincét.
– A vége felé tart a bajnokság.
Mit remél még a hátralévõ
fordulókban?
– Ha jól emlékszem, három forduló van hátra. Játszunk az éllovas
TF-fel, az éremért küzdõ Péccsel,

A zalaiak az elõcsatározások
során elõbb a Bátonyterenyét,
majd a Rákoshegyi VSE elsõ
csapatát gyõzték le. A döntõben
az idei bajnok Ipartechnika Gyõr
várt a bronzérmes ZTE ZÁÉV-re.
Az egerszegiek közül hiányzott
Csurgai Anita, így az egyébként
sem bõ keret tovább apadt. A
döntõben végig a bajnok Gyõr dominált, és 6:2-re nyerte a finálét,
a zalaiak a második helyen zártak.
– Jelen helyzetünkben már az
is csoda, hogy bejutottunk a döntõbe – értékelt a finálé után Baján
János, a ZTE ZÁÉV edzõje. – Úgy tünk. A Szuperligában bronzérmet,
vélem, a bajnokság során a lehe- a Magyar Kupában ezüstérmet
tõségekhez mérten jól teljesítet- szereztünk.

Az U–14-esek mezõnyében ott
volt Kulcsár Kristóf, a ZTE TK sportolója. A zalai klub tehetsége az
egyéni versenyszám elõdöntõjében korosztálya ranglistavezetõjét,
Kovács Marcellt (Pasaréti TC)
gyõzte le (7:5, 3:6, 11:9). A döntõbe
jutásért lejátszott találkozón kikapott 6:1, 6:3-ra. Az eredményhirdetés során bronzérmet vehetett át. A
ZTE TK tehetséges sportolója párosban Tóth Ákossal (Gellért SE)
az oldalán egészen a döntõig menetelt. A fináléban kikaptak 7:5, 7:5re, így a második helyen zártak.

Az Iván Dentál Vívóteremben rendezett korosztályos
verseny a Fülöp Mihály Magyar Kupa sorozatának volt
az egyik állomása, melyen
rangsoroló pontokat gyûjthettek a fiatalok.
Az egerszeiek egy aranyérmet szereztek Simon Borbála révén, aki az újonc leány
kategóriában indult. Szintén
ebben a kategóriában Antal Katalin
a hatodik helyen zárt. A ZVE színeiben még a serdülõknél induló
Szabó Bálint jutott a nyolcas
döntõbe, ahol végül az 5. helyet
szerezte meg.
A ZVE további jobb eredményei. Gyermek, fiú (68 induló): 25.
Szemes Áron, 26. Csiszár Barnabás. Leányok (50): 15. Tóth Abigél,
28. Bagosi Borka, 29. Soós Luca

Fanni. Újonc (68): 20. Világhy Szilárd. Leányok (54): 21. Bagosi Borka, 22. Tóth Abigél. Serdülõ, fiúk
(61): 19. Világhy Szilárd, 20. Szabó Bence, 25. Nika Balázs, 26.
Csatlós Gellért. Serdülõ, leányok
(39): 10. Simon Borbála.
Az egerszegi fiatalokat Fekete
Gábor, Pataki Zoltán, Pethõ Szilvia,
Rosta Richárd, Simon Kristóf, és
Wolf Ádám edzõk készítették fel.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

az utolsó fordulóban a Szombathely vendégei leszünk. A három
mérkõzésbõl gyõzelemre nem számítok, de pontszerzésre igen, ha
erõs kerettel sikerül kiállnunk, a
Pécs és a Szombathely ellen. Ami
szoros vereséget jelent. Az új szabály szerint 3:2-es vereség esetén
a vesztes csapatnak is jár egy pont.
A bajnokság április végén véget ér
számunkra. Az éllovas folytatja tovább az NB I-be jutásért.

ZTE FC–Budapest Honvéd 3-1 (2-0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE
87-81 (22-18, 27-13, 19-22, 19-28)
NB I-es férfi bajnoki kosárlabda-mérkõzés, középszakasz, alsóház.
Zalaegerszeg.
ZTE NKK–Atomerõmû KSC Szekszárd II.
78-56 (21-13, 16-6, 16-23, 25-14)
NB I Piros csoportos nõi bajnoki kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

MEGKEZDÕDÖTT A SZEZON
JÓ EREDMÉNYEKET ÉRTEK EL A TÁJFUTÓK

 A tájékozódási futók számára is megkezdõdött az idei verseny- (Bokány Bátor, Radó Sebestyén,
szezon. A decembertõl tartó alapozó idõszakot követõen az év el- Véber Dominik). F16: 4. Göcsej
sõ országos bajnokságát is megrendezték.
KTFE (Mézes Botond Csegõ,
Czigány Mátyás, Geszti Márton
A felnõtt és utánpótlás korosz- a Göcsej KTFE 6, a TRIÓ Eger- Péter). F18: 8. TRIÓ Egerszeg
tályokban a tömegrajtos országos szeg ZTC 7 csapattal képviselte. A ZTC (Tompos Gábor, Dóra Tóbiás,
csapatbajnokságot, míg a szenior legjobb eredményt a TRIÓ Eger- Kovács Zsolt). F21: Göcsej KTFE
sportolók számára az ultrahosszú szeg ZTC ifjúsági leánycsapata ér- (Mézes Tibor Sólyom, Mizur Sitávú ob került lebonyolításra. A te el, Antal Sára, Radó Gyöngyvér mon, Éles András). N14: 5. TRIÓ
helyszín a Gödöllõi-dombság volt, és Kolcsár Panna összeállításban, Egerszeg ZTC (Porgányi Emma,
a terepet sûrû úthálózat, sok bozót nagyszerû futással a 3. helyen vé- Antal Katalin, Várady Helka).
övezte, technikailag egyszerû, geztek!
N16: 6. TRIÓ Egerszeg ZTC
gyors pályák voltak a jellemzõk.
Pontszerzõ zalai csapatok. (Molnár Csenge, Francsics TamaA 147 csapat között a zalaiakat F14: 7. TRIÓ Egerszeg ZTC ra, Trellák Júlia).
***
A szenior korosztály ultrahoszszú távú bajnoki versenyén 400-an
álltak rajthoz, közülük három zalai
is felállhatott a dobogóra. Az N40es kategóriában régóta zalaegerszegi párharc zajlik, hiszen Császár Éva (Göcsej KTFE) és
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC)
is a legjobb szenior sportolók közé
tartoznak. Ezúttal Császár Éva
szerepelt jobban, hiszen magabiztos elõnnyel nyert Sárecz Éva
elõtt. A zalaiak harmadik érmét az
F45-ös korcsoportban Sárecz LaA szenior ob zalai érmesei – Sárecz Éva, Császár Éva és Sárecz Lajos. jos (TRIÓ Egerszeg ZTC) szerez-

 A közelmúltban Zalaegerszegen rendezték meg a III. Notre
Dame Kupát, amelyen nyolc országból háromszáz tõrözõ lépett
pástra.

A TRIÓ Egerszeg ZTC ifjúsági leánycsapata a dobogón – Antal Sára,
Kolcsár Panna, Radó Gyöngyvér.

te, nagyszerû futással meglepetésre a 3. helyen ért célba. A bajnoki érmek mellett a ZTC 4, míg a
Göcsej KTFE 1 sportolója szerzett
bajnoki pontokat.
További jobb zalai eredmények.
N35: 4. Bertóti Diána (Göcsej
KTFE).N40: 8. Pap Viktória (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N50: 7. Porgányiné Henrich Piroska (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F50: 5. Varga Bálint (TRIÓ Egerszeg ZTC). F60: 4.
Varga József (Göcsej KTFE). F75:
6. Vajda László (TRIÓ Egerszeg
ZTC).
F80: 4. Bányai Attila (TRIÓ
Egerszeg ZTC).
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Közérdekû
ÁJÉKOZTATÁS HIHETETLEN SZOKÁSOK HÚSVÉTKOR

CSODÁLATOS ZENÉSZ VOLT T

MINDEN ESTE HALLHATTUK A FAGOTTJÁTÉKÁT
 Az idén áprilisban 59 éves lett a Tv-maci. A mai negyvenes-ötvenes korosztály vele együtt nézte az akkor még csak egy-két
csatornát számláló televízió mindennapos esti meséjét, amin egy
generáció nõtt fel.
– B. K. –

is uralta a zenei élet. Felesége
Kincses Veronika operaénekes,
A felvezetõ zene (Pécsi József: fia, Vajda Gergely karmester. DalDörmögõ Dömötör Istók gazda ud- lamok szárnyán eljutott Japánba,

 A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház arról tájékoztatott, hogy a
pszichiátriai osztályának járóbeteg-ellátásai Zalaegerszeg belvárosába, a Kossuth u. 46–48.
szám alá költözik április 11-tõl.
Az Orvos-Nõvérszálló belsõ udvarában lévõ, felújított épületegyüttesben kap helyet: az addiktológia
szakrendelés és gondozó, az Alzheimer-szakrendelés, a pszichiátriai szakrendelés és gondozó, az
onkopszichológiai szakrendelés, a
drogambulancia és a drogellátás.
A központi betegfogadással, ellátással kapcsolatos kérdésekre munkaidõben a diszpécser ad választ a
92/501-545-ös telefonszámon.

 Húsvét környékén hihetetlen szokások éltek, melyek egy részével még ma is találkozhatunk. Hazánkban ráadásul sok olyan hagyomány van, ami sehol máshol a világon. Hogy mi miért alakult
ki? Miért piros a a piros tojás? Honnan erednek a szokások? Erre kerestünk válaszokat.

A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus a nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap, feltámadt. Áldozatával megváltotta minden ember bûnét, feltámadásával legyõzte a halált. A húsvét
egybe esik a tavaszi napéjegyenlõség idején tartott termékenységi ünnepekkel is. Az idõszakhoz számtalan népszokás, hagyomány társul.
Az évek során a locsolóvers
önálló mûfajjá fejlõdött, a locsolkodáshoz párosuló közismert vagy

rögtönzött, engedélyt kérõ, humorosan fenyegetõ, esetleg pajzán,
rövid vers. A locsolkodásért cserébe hímes vagy festett tojást ajándékoznak a lányok a fiúknak. Sok változata és technikája létezik a tojásdíszítésnek: hímzés, festés, patkolás. Vallásos elbeszélések szerint,
mikor Krisztus a keresztfán függött,
megállt elõtte egy asszony egy kosár tojással imádkozni, s Krisztus
vére rácseppent a tojásokra. A piros szín nem csak a vért, hanem a
szerelmet is jelképezi, ezért a piros

tojás szerelmi szimbólum is lehet
húsvétkor.
A legények az ajándékba kapott
tojásokkal játszottak úgy, hogy két
tojást addig kocogtattak össze, míg
az egyik el nem tört. Aki ép tojással
megúszta, az nyert (Kókányolás).
Húsvéthétfõ hajnalán a legények
a kiszemelt lány kerítéséhez egy fiatal fát erõsítettek, majd másnap bebocsátást kérve alaposan megöntözték a leányzót. Ezt nevezték hajnalfának. A locsolkodással egyenrangú szokás volt a vesszõzés. Általában fûzfavesszõbõl font, vékony
korbáccsal csapkodták meg a legények a lányokat. Ezután a lányok a
vesszõre szalagot kötöttek, majd a
fiúkat borral vendégelték meg húsvét napján.

A Vajda család, középen ifj. Vajda József.

varán) híres fagottszólama, amit
kicsik és nagyok fújtak kívülrõl, városunkhoz is kötõdik. Hiszen a zalaegerszegi zenész-pedagógus
Vajda család egyik tagja, ifj. Vajda
József Liszt-díjas fagottmûvész
játszotta azt fel. A nemzetközileg
is elismert fagottmûvész az idén
lenne 75 éves (2016-ban hunyt el,
Budapesten).
Csodálatos zenész, fantasztikus fagottista, kiváló zenetanár és
nagyszerû barát is volt, a pályatársa, Harsányi Zsolt jellemzése szerint Vajda József, aki 1947-ben
született Zalaegerszegen. 1970–
1998-ig volt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának elsõ fagottosa. Több évtizedig oktatott a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában, zenei táborokban
és nem utolsósorban a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Kamarazenei Tanszakának volt adjunktusa. De zenélt még a Liszt
Ferenc Kamarazenekarban, az
Osztrák–Magyar Haydn Kamarazenekarban, a Rádió Kamara
Együttesben és az Eszterházi
Szimfoniettában is. Szûk családját

Amerikába, Európa szinte mindegyik országába. Szólólemezein,
rádiós felvételein keresztül utat
mutatott és példát adott a kollégának és az ifjabb fagottos generációknak, ahogy pedagógusként is
több nemzedéket terelt az igényes
zenélés felé. És talán bocsánatos
bûn, de a legtöbbek szívébe-fülébe azzal a kellemes, megnyugtató
hanggal került, mely gyerekkorunk
minden estéjéhez hozzátartozott,
amikor igényes mesék elé telepedtünk arra a bõ 10 percre, amibõl töltekezni lehetett, aztán irány
vissza a kütyük nélküli való világba
és az idõben való lefekvéshez.

MARAI KAROSSZÉRIA
• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
• Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. ÁPRILIS 12.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. április 27. szerda, április 28. csütörtök, április 29 péntek.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ÜVEG: 2022. 05. 06.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl
2022. november 30-ig heti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

